
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resistência à corrosão.  Laminado com altas propriedades. 

 Baixa geração de estática e penugem.  Peso palete/embalagem Creel Pack. 

 Excelente processabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A designação “495” refere-se a um tratamento 
superficial de alta performance, utilizado em 
aplicações de altas exigências, tais como tubos ou 
tanques para tratamento de água e despejos 
químicos. O Roving 495 também é adequado para 
processos de laminação à pistola (spray-up), 
podendo ser utilizado como reforço nas aplicações 
onde este processo seja utilizado. 

 

495EP - Roving Contínuo Advantex
®
 Multi-Cabos 

Roving para Processos de Filament Winding 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Advantex

®
 é qualificado como Vidro E-CR pelas normas 

ISO 2078, DIN 1259 e ASTM D578. 
O novo Roving 495EP é produzido utilizando-se o vidro 
ecológico Advantex

®
. O vidro Advantex

®
 combina as 

propriedades elétricas e mecânicas do tradicional vidro “E” 
com a resistência a corrosão do vidro E-CR. 
O roving 495EP é produzido com equipamentos modernos, 
controle estatístico de processo e produtos químicos 
inovadores. 
O roving 495 é um produto global da Owens Corning 
projetado para de laminação em processos de Filament 
Winding. 
Este roving é formado por mechas compostas de 
filamentos contínuos de vidro, enroladas em um único cabo 
sem torção. As mechas são aglutinadas por um tratamento 
superficial inovador e compatível com resina poliésteres e 
vinilesteres. As mechas são enroladas em bobina 
cilíndrica, sem núcleo (sem tubete interno), e foram 
desenvolvidas para desenrolamento interno. 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO PRODUTO 

desenrolamento interno), e montadas em embalagem de 
papelão tipo Creel-Pack. Os paletes contêm 48 bobinas 
dispostas em 4 camadas (4x3). Os paletes são protegidos 
externamente com filme plástico esticável. 
 

BAIXA GERAÇÃO DE ESTÁTICA E 
PENUGEM/EXCELENTE 
PROCESSABILIDADE 
O processo de manufatura utilizado pela Owens Corning 
na produção deste Roving resulta em um produto com 
excelente desenrolamento e processabilidade após o 
corte. 
O tratamento químico do Roving 495 foi desenvolvido para 
eliminar a geração de estática, reduzir a quantidade de 
penugem/filamentos quebrados durante sua utilização. 
Estas características minimizam interrupções no processo, 
aumentam a produtividade bem como melhoram as 
condições ambientais para o conforto e segurança dos 
operadores. 

VANTAGENS 
RESISTÊNCIA À CORROSÃO 
Ao utilizar o Roving 495 nas aplicações de materiais 
compostos, tais como tubos/tanques plásticos 
reforçados com fibras de vidro, os mesmos terão grande 
durabilidade, significando longa vida útil. Os 
transformadores podem evitar custos extras com liners, 
revestimentos, proteção catódica, coberturas ou outras 
formas de proteção à corrosão. Alem disso, reduzidos 
custos de manutenção são obtidos quando se utiliza o 
Roving 495 versus produtos convencionais existentes no 
mercado. Finalmente, as características hidrolíticas 
(resistência a água), têm se apresentado constantes, 
com o passar do tempo, em produtos manufaturados 
com o Roving 495. 
 

EMBALAGEM 
As bobinas são envolvidas externamente com filme 

plástico Tack-Pack (o produto foi desenvolvido para 



 
 

Isenção de responsabilidade e advertências: 

Estas informações são baseadas em testes conduzidos pela Owens Corning. Acreditamos que as informações sejam confiáveis mas não garantimos sua aplicabilidade ao processo do 

usuário nem assumimos qualquer responsabilidade por ocorrências derivadas de seu uso. O usuário ao aceitar o aqui descrito, concorda em se tornar responsável por fazer testes em 

qualquer aplicação de modo completo antes de iniciar a produção. Nossas recomendações não devem ser tomadas como indução à infração de qualquer patente ou a violação de 

qualquer lei, código de segurança ou legislação de seguro. 

 

A Owens Corning se reserva no direito de modificar esse documento sem aviso prévio. © 2012 Owens Corning. Todos os Diretos Reservados. 
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LAMINADO COM EXCELENTES 
PROPRIEDADES 

A formulação utilizada na manufatura do Roving 495 foi 
desenvolvida para propiciar excelentes propriedades 
mecânicas em aplicações usuais, bem como em 
aplicações para o mercado de corrosão. No tratamento 
químico do 495 é utilizado silano (agente de ligação, 
que garantem excelente adesão entre as fibras de vidro 
e as diversas resinas poliésteres e vinilesters 
existentes no mercado). 
Os laminados do Roving 495, fabricados para 
aplicações gerais utilizando-se resinas isoftálicas e 
vinilesteres apresentam iguais ou melhores 
propriedades mecânicas quando comparados aos 
demais Rovings convencionais de laminação. A forte 
adesão entre as fibras de vidro e a matriz polimérica, 
devido à química do Roving 495, é altamente resistente 
ao ataque hidrolítico. Isto faz com que o Roving 495 
seja uma excelente opção para produção de peças 
utilizadas no mercado de construção e de corrosão. 
Quando bem formulados, os compostos feitos com 
Roving 495EP atendem ou até excedem as 
propriedades mecânicas das aplicações mais 
exigentes. 
 

PESO DO PALETE E EMBALAGEM 
TIPO CREEL-PACK 

Uma embalagem maior tipo Creel-Pack facilita e reduz 
os custos de manuseio de material, além de minimizar 
os refugos de papelão. Mais produto por unidade de 
palete permite um longo tempo de produção até que 
mais material seja necessário na área de laminação, 
menor troca de paletes e transferências de embalagem 
para embalagem resultam em maior produtividade. 
 

DADOS PARA O PROCESSO 

O Roving 495 foi projetado para ser utilizado em 
sistemas com resinas padrões, com teores de vidro 
variando entre 20 e 40%. 
Em sistemas com cargas o teor de vidro deverá variar 
entre 10 e 25%, dependendo do sistema de resina 
utilizado e das características exigidas para o produto 
final. 
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